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Od Redakcji
Tak jak co roku, okres wakacyjny obﬁtuje w spotkania i pikniki, organizowane przez oddziały i kluby.
Wiele z nich ma już wieloletnią tradycję, jak np. spotkania na Biskupiej Kopie (25 – letnia), niektóre dopiero kikuletnią. Uważam, że niezależnie od tradycji powinna nas cieszyć każda aktywność, przejawiana
przez nasze Koleżanki i Kolegów. W numerze między innymi: podsumowanie akcji Tall Ship`s Races
z imponująca ilością przeprowadzonych qso, oraz relacje ze spotkań w różnych regionach karaju.
Vy 73!
Wiesław SQ5ABG

Tall Ships‘ Races – Gdynia 2009 on the Air
Nie tak często jest okazja zobaczyć w Gdyni tak wielką ﬂotylę żaglowców i jachtów pełnomorskich, jak to było w dniach
2 – 5 lipca br. Nie tak często
również jest okazja, żeby tysiące
krótkofalowców z całego świata
wzięło udział w świetnej grze
eterowej, jaką wymyślili i przygotowali z okazji zlotu żaglowców krótkofalowcy z Morskiego
Klubu Łączności „Szkuner“ przy
Akademii Morskiej w Gdyni,
przy współpracy wielu członków
Pomorskiego Oddziału Terenowego PZK. Przygotowania do
tak wielkiej imprezy rozpoczęły
się pół roku wcześniej. Kierował
tym Darek SP2HQY, a odpowiedzialnym za całą logistykę był
Roman SQ2RH. W przygotowaniach przyjęto zasadę, że podstawą sukcesu może być bardzo
dobry system informacyjny. Roman SQ2RH stworzył specjalną
stronę internetową, na której np.
regulamin można było pobrać
w dziewięciu językach : polskim,
angielskim, niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim, włoskim,
chorwackim, norweskim i rumuńskim. Wszystkie tłumaczenia przygotowane zostały dzięki wspaniałej pracy Kolegów:
Wieśka SP2DX, Piotra SP2AYC,
Bogdana SP2EBG i Rafała
SQ2IHP. Obszerna informacja
na temat zapowiadanej aktywności została wysłana do RSGB,
DARC, REF i wielu innych organizacji krótkofalarskich w Europie i na świecie. Szczególnie
zabiegaliśmy o wstawienie info
do QRZ.com. Wysiłki zaowoco-

wały sukcesem. Każda z 16 stacji
okolicznościowych znalazła tam
swoje miejsce. Podany link do
strony organizatora zapewniał
szybką i pełną informację o ak-

tywności. Ilość wejść w QRZ.
com do poszczególnych znaków
okolicznościowych w tak krótkim czasie była imponująca. Log
on-line na w/w stronie był przez

Darek SP2HQY, Urlich DK4VW i Heinz DK2NH

Team SN2009TSR (fot. Krzysztof SP2DPK)
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większość operatorów uzupełniany codziennie wieczorem,
zapewniając pełną informację
o przeprowadzonych łącznościach. Wszystkie stacje okolicznościowe przeprowadziły razem
w ciągu 7 dni 12577 QSO, z 91
krajami do DXCC na wszystkich kontynentach z Antarktydą
włącznie. Główna radiostacja
SN2009TSR mieściła w Akademii Morskiej obok Basenu
Żeglarskiego w Gdyni. Wyposażona była dzięki ﬁrmie Icom
Polska z Sopotu w najnowsze
transceivery. Na pasmach KF:
IC-7600 i IC-7200, a jako rezerwowy IC 735. Anteny: GP
R-7000, Windom, oraz Dipol

2x19m. Na UKF: FT-857d, a antena GP X300. W sobotę, 4 lipca
o godz. 13-tej zorganizowane
zostało bardzo sympatyczne,
dwugodzinne spotkanie uczestników „Tall Ships‘ Races Gdynia 2009 on the Air“ w salonie
kapitańskim „Daru Młodzieży“, na którym wsród zaproszonych gości byli przedstawiciele
Urzędu Miasta w Gdyni, Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych a także przedstawicieli władz I Regionu IARU
– Kol. Ulrich Mueller DK4VW
i Kol. Heinz-Gunter Bottcher
DK2NH. W czasie spotkania
wręczone zostały pamiątkowe
grawertony – podziękowania

dla osób, które przyczyniły się
do zorganizowania naszej aktywności eterowej. Szczególne
podziękowania za wspaniałą
współpracę, zainteresowanie
i pomoc złożono Panu Bartoszowi Bartoszewiczowi – pełnomocnikowi Prezydenta miasta
d/s Organizacji Pozarządowych.
Przy lampce szampana mieliśmy
okazję wymienić dużo ciekawych wrażeń z dotychczasowej
aktywności pod znakami okolicznościowymi. Bardzo cieszyła
duża aktywność stacji „polujących na maszty“ poszczególnych
uczestników tej gry eterowej.
Były niezapomniane kwadranse
i godziny niesamowitego pile-

-up zarówno na 3,5 MHz, jak
również na wyższych pasmach
a szczególnie na 14 MHz CW
i SSB. Z pełną satysfakcją możemy powiedzieć, że efekty przerosły nasze oczekiwania. Zgłoszenia do dyplomu nadesłały
253 stacje. Zakończyliśmy tą,
tak bardzo interesującą aktywność w przekonaniu, że warto
było poświęcić ten czas na taki
cel, który pobudza do aktywności w eterze tylu wspaniałych
krótkofalowców. Do usłyszenia
z Gdyni w czasie następnego
Zlotu Żaglowców za 6 lat.
Zbigniew Ejtminowicz SP2AVE
Prezes Pomorskiego Oddziału
Terenowego PZK

III Most – 65. rocznica przekazania aliantom V2
dotarła do Tarnowa. Zebrane
elementy rakiety magazynowano
w oczekiwaniu na przylot samolotu z Bryndizji we Włoszech.
Właśnie 65 lat temu, w rejonie
miejscowości Wał Ruda, na przygotowanym polowym lotnisku
o kryptonimie „Motyl” wylądowała szczęśliwie „Dakota” RAF-u i zabrała cenny dla aliantów
ładunek do dalszej ekspertyzy na
Zachodzie. O ludziach, którzy
brali udział w tej akcji mówi się,
że „ Oni ocalili Londyn”. W uro-

W dniu 26.07.2009 w miejscowości Wał Ruda gmina, powiat
Tarnów odbyła się uroczystość
poświęcona 65 rocznicy akcji
z okresu II wojny światowej pod
nazwą III Most. Akcja ta miała
za zadanie przewiezienie na Zachód części rakiety V-2 zdobytej
jako niewybuch przez polskich
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wywiadowców z AK pod Sarnakami na Lubelszczyźnie. Rakieta
ta rozmontowana (w częściach)
przez specjalistów z Warszawy,
gdzie ekspertyzę elektroniczną
przeprowadził między innymi
prof. dr inż. Janusz Groszkowski – pierwszy Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców,

czystościach tych, jako przedstawiciele OT PZK w Tarnowie
wzieli udział – Zbyszek SP9IEK
i Janusz SP9LAS,którzy uruchomili polową radiostacje o znaku
SP9PTA/9..Prowadzone łączności wzbudzały duże zainteresowanie wszystkich przybyłych
na uroczystości do Wał Rudy,
a także korespondentów z całej
Polski.
Zbyszek SP9IEK:

XXV Jubileuszowe Międzynarodowe Spotkanie Krótkofalowców na Biskupiej Kopie

zdjęcie zbiorowe pod wieżą widokową (fot SP6OUJ)

1 i 2 sierpnia 2009, w pięknej
okolicy w Górach Opawskich odbyło się XXV jubileuszowe spotkanie krótkofalowców. Obecni
byli przede wszystkim główni
opiekunowie domku krótkofalarskiego i urządzeń, znajdujących się na granicy Czech i Polski czyli pan Mirosław Petrik
– kasztelan „Biskupskiej Kupy”,
pan Stanisław Jurecki – nadleśniczy Nadleśnictwa Prudni
oraz około stu krótkofalowców
z Czech, Niemiec i Polski. Media były reprezentowane przez
TVP-3 Opole oraz lokalną telewizję z Prudnika. Część oﬁcjalna
rozpoczęła sie w samo południe

przy specjalnie ustawionym namiocie. Obydwaj zasłużeni dla
rozwoju krótkofalarstwa goście
otrzymali od ZG PZK okolicznościowe grawertony. Specjalne
dyplomy okolicznościowe z tej
okazji otrzymali organizatorzy
spotkań: główny organizator
–Tadeusz SP6MRC oraz gospodarz naszych urządzeń na
Biskupiej Kopie – Mieczysław
SP6EZ, Andrzej SP6OUX i Ryszard SP6AKL. Najważniejsze
to pogoda, która w tym roku wyjątkowo dopisała. Na niebie nie
było ani jednej chmurki, a temperatura przekraczała znacznie
20 stopni. Rozmowy o krótkofa-

SP6OUJ i Piotr SP2JMR podczas spotkania

larstwie i planach na przyszłość
przeciągnęły się do późnych godzin nocnych, czemu – jak już

wspomniałem – sprzyjała wyjątkowo pomyślna aura oraz iście
ojcowska opieka organizatorów
spotkania.
Trochę historii czyli wczoraj...
Samo przedsięwzięcie związane z budową domku i instalacji
krótkofalarskich na granicy Polsko-Czeskiej nie ma precedensu
w historii naszego krótkofalarstwa. Trzeba sobie zdać sprawę
z tego, że początki naszej działalności w tym miejscu sięgają
okresu PRL i Czechosłowacji,
kiedy to ta granica – jak i każda
inna – była bardzo dokładnie
strzeżona, a władze niechętnie
patrzyły na wszelkie przejawy
aktywności w tym rejonie –
w szczególności krótkofalarskiej.
Tym większy podziw i uznanie
należą się naszym Kolegom, którzy doprowadzili do powstania
instalacji krótkofalarskich oraz
organizowania corocznych spotkań w tym pięknym miejscu,wprost wymarzonym dla krótkofalowców, a dla UKF-owców
w szczególnie.
I dzisiaj...
Poczynione inwestycje są
jeszcze nie zakończone.Trwają

Koleżeńskie rozmowy (fot SP6EBK)

Koleżeńskie rozmowy: pierwszy od prawej Tadeusz SP6MRC
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obecnie niezmiernie trudne prace przy budowie 21 metrowego
masztu antenowego o konstrukcji kratowej z trzema poziomami odciągów. Kto nie próbował

m.in. pracę stacji okolicznościowej HF25KB.
Wszystkim tym Kolegom,
którzy uczestniczą w tych przedsięwzięciach a także z okazji 25tego, jubileuszowego spotkania
należą się gratulacje i podziękowania.

Prezes ZG PZK Piotr SP2JMR

Przyjaźń polsko-czeska – od prawej Marek SP9UO

Anteny na Biskupiej Kopie. Nic, tylko
nadawać. (fot SP6DVP)

budować w górach, może nie
zdawać sobie sprawy z trudności z tym związanych. Najpierw
trzeba wszystko zawieźć lub zanieść na wysokość prawie 900
m. Następnie jest montaż czyli sama budowa. Tu trzeba poradzić sobie z posadowieniem

masztu oraz kotw do mocowania
odciągów. Podczas kopania czy
raczej wyrąbywania stosownego
otworu często natraﬁa się na tzw.
„monolit” czyli niezwykle twardą, litą skałę. W takiej sytuacji
bez pomocy z zewnątrz wszelkie
prace utknęłyby w miejscu. Pomagają koledzy, mający dostęp
do specjalistycznego sprzętu,
ale przede wszystkim nasi opiekunowie: pan Mirosław Petrik
i Stanisław Jurecki. Do grona
budowniczych dołączają kolejni
koledzy jak np. zespół klubowy SP9KDA z Marek SP9UO,
główny organizator tegorocznego ŁOŚ-a. Powstałe kilkanaście
lat temu w Głubczycach Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogó-

rza Opawskiego także aktywnie
(wraz Arkiem SP6OUJ na czele)
właczyło się do tych działań.
Koledzy z SKPO zabezpieczali

Mirosław Petrik, Kasztelan Biskuskiej
Kupy z grawertonem (pierwszy od
prawej)

Baza krótkofalarska na Kopie Biskupiej, widok z wieży Franza Josefa

Radiowcy nad jeziorem
Konkurs telegraﬁczny, rekreacyjne konkurencje, rozmowy
z całym niemal światem przez
zlotową radiostację i bezpośred-
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nie... przy ognisku. Ponad 100
radioamatorów z całego Pomorza Środkowego od Łobza po
Lębork oraz gości z kraju wzię-

ło udział w dorocznym zlocie
radioamatorów nad Jeziorem
Marszewskim niedaleko Postomina w powiecie sławieńskim
(zachodniopomorskie), który się
odbył 4 lipca.
Już po raz drugi radiowców
nad jezioro zaprosili organizatorzy: Radioklub „Apogeum”
SP1KIZ w Postominie i Środkowopomorski Oddział Terenowy
Polskiego Związku Krótkofalowców. Festynowego sprzętu
i nagłośnienia użyczył kol. Janek
Olewnik SP1RKT z Darłowa
a prywatnej łąki nad jeziorem
– kol. Zdzisław Sieradzki SP1II.
Oprócz członków i sympatyków ŚOT PZK przyjechało
kilkunastu wypoczywających
nad morzem krótkofalowców
z innych rejonów kraju, a także
użytkownicy CB radia. Gośćmi, radioamatorów byli także
starosta sławieński – Andrzej
Lewandowski, szef Rady Powiatu – Grzegorz Januszewski

i wójt gminy Postomino –Janusz
Bojkowski, Pracowała klubowa
radiostacja SP1KIZ/p, zainstalowana w wiekowej, traktorowej
przyczepie, tzw „bonanzie”. Rozegrano mistrzostwa oddziału
w telegraﬁi. Bezkonkurencyjny
w tym okazał się kol. Jarosław
Zwolak SP1HMZ z Koszalina.
Były również konkurencje rekreacyjne: strzelanie z broni
pneumatycznej, rzutki i sportowy połów ryb. Zwycięzców
uhonorowano pamiątkowymi
dyplomami i upominkami, ufundowanymi przez organizatorów.
Dużą atrakcją okazała również
degustacja pieczonego dzika,
osobiście ustrzelonego wcześniej
przez Zdzisława SP1II – prezesa
postomińskiego radioklubu i zapalonego myśliwego.
Jarosław Kowlaski SQ2LYC
Fot. Jarosław Kowalski SQ2LYC

Koniaków 2009 – IV Piknik Eterowy SP, OK, OM
Ważne święto krótkofalarskiej społeczności, jakim jest lipcowy Piknik Eterowy w Koniakowie mamy już za sobą. Cieszy
fakt, iż z roku na rok gościmy
coraz większe rzesze krótkofalowców i sympatyków naszego
hobby wraz z rodzinami. Tym
razem dopisała nam też bardzo
pogodna aura. Tak więc dni 11
i 12 lipca 2009, spędzone na IV
Pikniku Eterowym SP, OK i OM
w Koniakowie – imprezie towarzyszącej XIII Dniom Gminy
Istebna z pewnością dobrze zapisały się w kalendarzu imprez
krótkofalarskich i pamięci jego
uczestników. W bardzo bogatym, sobotnim programie wzięło
udział prawie 150 osób, w tym
ponad 110 nadawców- głównie
z SP9. Szczególnie miło było
nam gościć kolegów z OK z Jankiem OK2BIQ na czele, z SP6
oraz z SP5. Gdyby nie kolizja
terminu z HF Championship
IARU 2009 byłoby nas jeszcze
więcej. W imieniu organizatorów wszystkich zgromadzonych
przywitał i otwarcia pikniku dokonał Henryk SP9FHZ, życząc
owocnych obrad w miłej i pogodnej atmosferze. Podkreślił,
że pewnie tylko dlatego udało
się wspólnie z Klubem SP9PKS
ideę Pikniku Eterowego w Koniakowie urzeczywistnić i z powodzeniem kontynuować, gdyż
jako samorządowcowi łatwiej

mu zyskać przychylność naszym krótkofalarskim zamierzeniom. Następnie uczestników
przywitał szef klubu Stanisław
SP9QLP, zaś prezes OT-06 PZK
Jacek SP9JCN przekazał aktualne informacje zarówno z ZG jak
i oddziałowe. Klubowe OSKARY za rok 2009 (wręczane są
dobrodziejom Klubu SP9PKS
i propagatorom idei krótkofalarstwa) wręczał Piotr SP9TPZ.
Otrzymali je: wójt Gminy Istebna (zaocznie) Janek OK2BIQ,
klub z Siemianowic Śląskich
SP9KJM i Aneta SP9IWP. Wspaniały występ dziecięcej kapeli
góralskiej „JETELINKA” na
zakończenie części oﬁcjalnej dostarczył nam nieco dawki miejscowego folkloru. W części prelekcyjnej i prezentacyjnej, dotyczącej zagadnień technicznych
wystąpili: Piotr SP9FKP „SDR
dziś i jutro” (radio deﬁniowane
programowo),
Piotr SP9TPZ „Oddziaływanie elektromagnetyczne na
środowisko”,Tadeusz SP9CWQ
„Antena Maria Maluca wg
DC6NY”, a Edward SP9WZB
przedstawił zalety „Biwakowej anteny KF dla leniwych”.
Wybrane przepisy prawa budowlanego, obowiązujące przy
budowie masztów antenowych
zawarte były w materiałach przekazanych nam ze starostwa powiatowego w Mikołowie. Swo-

Kolejne dyplomy za kolejne lata

ją ofertę sprzętową, antenową
i akcesoriów prezentowali Grzegorz SP5AKG, Olek SP6RYP,
Czesław SP6SNS, oraz Edward
SP9WZB.
Nowością był „QUIZ techniczny” autorstwa Piotra
SP9TPZ. Pięciu odważnych
głowiło się nad dość trudnymi

tematami z dziedziny zarówno ﬁzyki jak i radiotechniki,
rozwiązując testy w dwóch turach. Zwycięzcą został Marek
SP9OHL. Drugie miejsce zajął
Piotr SP9FKP, zaś trzecie Jacek
SP9JCN. W międzyczasie serwowaliśmy piknikowe „piwo z kija”
–pierwsza beczka gratis (sponsor

Kapela Góralska dzięki wójtowi gminy Istebna uświetniła nasze spotkanie

Wspólne zdjęcie uczestników Pikniku Koniaków 2009
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SP9FHZ). Odbywała się giełda
krótkofalarska, tombola z atrakcyjnymi nagrodami, sprzedawano koniakowskie koronki, była
fotograﬁa z „pekaesikiem”,rzeźby w drewnie wystawiał Bolesław SP9JHB.Serwowano dania
kuchni góralskiej i inne w gospodzie „Koronka”. Pracowała
radiostacja klubowa SP9PKS/9
oraz grilowano i spotykano się
w grupach. Lipcowa niedziela na
pikniku to także Krótkofalarski
Turniej Sprawnościowy, który
prowadził Stanisław SP9QLP.
W konkurencji „Rzut murzynkiem” zwyciężyli:
1. Mężczyźni – Marek SQ9LOJ
2. Kobiety – Ania YL Pawła
SQ9MSD
3. Dzieci – Madzia i Emilka,
córki Olka SP9FKF
W konkurencji „Łowy na lisa”
najlepszymi byli:
1. Mężczyźni – Mirek SQ9MYN
2. Kobiety – Dorota, wnuczka
Edmunda SP9QMI
W podsumowaniu dwudniowego Pikniku Henryk SP9FHZ
podkreślił, iż miejsce to, tj. gospoda i pensjonat „Koronka”
nieopodal KOCZEGO ZAMKU,
ze względu na swoją lokalizację
i położenie geograﬁczne jest dla
nas, krótkofalowców wyjątkowe. Na dodatek, dość przyjaźnie
nastawiony do krótkofalowców
właściciel obiektu (prawie, że
nasz sympatyk) nie dość, że nie
zawiódł naszych oczekiwań, to
dzielnie znosił obecność naszych
instalacji antenowych na dachu,
w pokojach, na posesji i na par-

Pole antenowe w Koniakowie

kingu. Rozbite namioty, biwakowanie, obecność czworonogów
– też naszym gospodarzom nie
przeszkadzała. Wspomnieć należy i gorąco podziękować naszym
dobroczyńcom: właścicielowi
obiektu gospoda i pensjonat Koronka, wójtowi Gminy Istebna,
dyrektorowi GOK w Istebnej,
ﬁrmie CON-SPARK z Gdyni
–dealerowi Yaesu, ﬁrmie ICOM
Polska z Sopotu, ﬁrmie Wurth
Elektronik-materiały o ochronie
EMC, Phoenix-Contact –ma-

teriały o ochronie odgromowej
i przepięciowej oraz wszystkim
aktywnym członkom klubu
SP9PKS. Wspólna fotograﬁa
przed pensjonatem była niejako
drugim dokumentem poza listą
obecności pobytu na naszej krótkofalarskiej imprezie.
Cóż, skoro nasza impreza
przyczyniła się niewątpliwie,
zarówno do integracji krótkofalarskiego środowiska, i naszego
łącznościowego hobby – zapraszamy za rok!!! Na jubileuszowy

V Piknik Eterowy SP, OK, OM
w Koniakowie. Przedstawimy
zapewne jakieś nowe punkty
programu. Jesteśmy też otwarci
na propozycje przedstawienia
własnych materiałów technicznych i konstrukcji, zwłaszcza
antenowych. Miło nam będzie
znów gościć Koleżanki i Kolegów krótkofalowców wraz z rodzinami oraz sympatyków naszego hobby.
Henryk Jegła SP9FHZ

48 Zjazd Polskiego Klubu UKF i 11 Zjazd Techniczny PK UKF w Zieleńcu
Z inicjatywy Sudeckiego OT
PZK w Jeleniej Górze i Sudeckiego Klubu Mikrofalowego
SP6KBL w Kłodzku, w dniach
13 – 16 sierpnia br. w hotelu
„Agal” i w przyległym ośrodku
„Pegaz” w Zieleńcu koło Dusznik Zdroju odbył się 48 Zjazd
Polskiego Klubu UKF oraz 11
Zjazd Techniczny PK UKF, w
którym wzięło udział ponad 100
osób z wielu okręgów. Program
spotkania przedstawiał się niezwykle imponująco, ponieważ
poza obradami PK UKF odbywały się dosyć ciekawe prelekcje techniczne, pokazy sprzętu
mikrofalowego i pomiary oraz
eksperymenty techniczne.
W czasie spotkania wręczono
Odznaki Honorowe PZK najbardziej zasłużonym nadawcom
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z tego rejonu, jak też dyplomy i
patery najbardziej zasłużonym
członkom Klubu UKF. Ogłoszono również wyniki współzawodnictw sportowych. Miejscowe
środowisko jest dalece zaawansowane w nowoczesnych technikach mikrofalowych i stawia
sobie coraz wyższą poprzeczkę
powodując ożywienie i aktywność w wyższych przedziałach
częstotliwości. Można dostrzec
tam wiele autorytetów tej nowoczesnej techniki radiowej. W
tegorocznym spotkaniu zabrakło
pioniera tej dyscypliny radiowej
– Stanisława SP6BTV, który niedawno opuścił krótkofalarskie
szeregi, a zebrani minutą ciszy
uczcili Jego pamięć.
Prezydium ZG PZK reprezentował Sekretarz PZK Tadeusz

SP9HQJ, który w czasie części
oﬁcjalnej zapoznał uczestników
spotkania z aktualnym wydarzeniami dotyczącymi PZK i prognozowanymi zmianami, jakie
mogą nastąpić w wyniku przyszłorocznego nadzwyczajnego zjazdu
PZK. Wspomniał więc o wynikach pracy komisji pozjazdowych,
a szczególności Komisji Statutowej PZK przygotowującej projekt
nowego Statutu PZK. Obecność
tak dużej reprezentacji środowiska
krótkofalarskiego była doskonałą
okazję do wsłuchania się w oczekiwania nie tylko lokalnego środowiska krótkofalarskiego.
Pomyślano również o mini
giełdzie, na której nie zabrakło
Czesława – SP6SNS i wielu Kolegów. Nie zabrakło również dokumentalisty – Henryka Pachy

SP6ARR, który nakręcił wiele
materiału ﬁlmowego. Doskonała, słoneczna pogoda, urokliwy
zakątek kraju, wspaniałe górskie
widoki oraz czyste, górskie powietrze były dodatkową nagrodą
dla tego ambitnego grona zapaleńców, zafascynowanych mikrofalami, któremu życzymy udanych eksperymentów i satysfakcji
z uprawiania tego pożytecznego
hobby. Pilne obowiązki zmusiły
mnie do opuszczenia spotkania
w niedzielę we wczesnych godzinach rannych, kiedy to większość
osób jeszcze spała i nie zdążyłem się ze wszystkimi pożegnać.
Tą drogą dziękuję działaczom i
wszystkim uczestnikom za miłe
przyjęcie i wspaniałą atmosferę.
Opracował Tadeusz SP9HQJ
sekretarz PZK

Informacje klubowe i od stacji indywidulanych
SP1PNW
Klub Polskiego Związku
Krótkofalowców SP1PNW
w Dębnie wywodzi się z Klubu
LOK SP1KNW a pierwsi operatorzy to SP1FMW, SP1HLM
i SP1FPF. W aktywności Klubu pomagały nam prowadzone
przez kol. SP1FYJ kursy TV
minimum a nasze osiągnięcia
to starty w licznych zawodach,
dyplomy za SPK czy radiopelengacja. Noc stanu wojennego
przerwała marzenia, a sprzęt
został rozgrabiony i zdewastowany. Brak klubu dokuczał
wszystkim. W roku 2000, decyzją trzech rodzin, powstaje
SP1PNW. W powstałym klubie
od początku najwiekszy nacisk położono na szkolenia.
Dziś w Dębnie jest 25- ciu licencjonowanych nadawców.
Udzielono dużej pomocy powstającemu klubowi szkolnemu SP1KEN. Koledze budującemu przemiennik na 2m
przekazano kwarce i niezbędny
sprzęt. W Technikum Informatycznym w Smolnicy zorganizowane zostały trzy seminaria
dla uczniów. Dzięki pomocy
kolegi SP1WSR zamontowaliśmy tam również przemiennik
APRS SR1NWT. Na spotkaniu
klubowym 5 sierpnia 2009 postanowiliśmy, że rok 2009/2010
będzie okresem „aktywności
Klubu SP1PNW”. Będzie to
testem dla adeptów niedawno otrzymanych licencji oraz
wykazania dalszej aktywności
w pracy klubowej.
Zapraszamy do QSO VY 73 SP3FYJ

HF70OBW
Była to ostatnia bitwa kampanii polskiej 1939 roku. Wycofujące się z Polesia wojska,
podległe gen. bryg. Franciszkowi Kleebergowi (od 28 września
stanowiące Samodzielną Grupę
Operacyjną „Polesie”), w dniach
od 26 do 27 września przeszły na
teren Lubelszczyzny w okolicach
Włodawy. W bitwie w okolicy
Kocka (a właściwiej – Serokomli, tak określał ją ostatni rozkaz
gen. Kleeberga) w dniach 01-06
października 1939 roku poległo
ponad 300 żołnierzy polskich.
Blisko 17 tys. dostało się do niewoli.
W dniach 20.09.2009 do
22.10.2009 będzie pracowała stacja okolicznościowa pod znakiem
HF 70 OBW z okazji 70 rocznicy

Bitwy pod Kockiem. Za przeprowadzone łączności zostaną
wysłane okolicznościowe karty
QSL via SQ 8 JIU (OT-20).
Inf.WiP
HF65B (Błyskawica)
W 65 rocznicę rozpoczęcia
pracy radiostacji powstańczej
„Błyskawica“ oraz w 5-tą rocznicę nadawania z jej repliki czynna
będzie stacja okolicznościowa
HF65B. Karty via SQ5ABG
(b-37). Zachęcam też do zdobycie dyplomu „Halo ty Błyskawica“. Bliższe informacje o dyplomie na stronie: http://www.
potpzk.waw.pl w dziale kluby
– dyplomy
Inf. WiP

Cień Błyskawicy
We wrześniu przewidzine
jest wydanie książki pt. „Cień
Błyskawicy“. Autor Wiesław
SQ5ABG przedstawia w niej historię budowy repliki radiostacji
powstańczej „Błyskawica“ pod
kierunkiem Antoniego Zębika
SP7LA, niedawno zmarłego
konstuktora orginalnej radiostacji. Publikowane będą dokumenty, listy,schematy, oraz fotograﬁe
z poszczególnych etapów budowy. Promocja książki odbędzie
się pod koniec września w Muzeum Powstania Warszawskiego.

ciech Merks, kierownik referatu Zarządzania Kryzysowego
w Ostrołęce.
Zapraszamy do odwiedzenia
naszej strony: www.sp5kvw.com

tywnością zostaną zamieszczone na stronach www.sp6dvp.pl
oraz QRZ.com i QRZ.pl

73! Krzysztof

Prezes SP5KVW Jerzy Ochenkowski

40-lecie pracy na pasmach
Krzysztofa SP6DVP
Z okazji jubileuszu 40 lecia pracy na pasmach amatorskich Kf i UKF w okresie od 1
września do 30 listopada 2009,
czynna będzie radiostacja okolicznościowa o znaku wywoławczym S N 40 D V P z Opola. Karty dla SN 40 DVP via
znak domowy SP6DVP – biuro
QSL (OT-11) lub direct. Karty
QSL rozsyłane będą via Centralne Biuro QSL dopiero po
zakończeniu pracy SN40DVP
(styczeń – luty 2010). Inne informacje, związane z w/w ak-

Inf. EM

SP5KVW w ogólnopolskich
ćwiczeniach łaczności
kryzysowej
8 sierpnia, w godzinach
od 15.30 do 17.30 Radioklub
S P 5 K V W, d z i a ł a j ą c y p r z y
Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce
uczestniczył w ogólnopolskich
ćwiczeniach łączności Kryzysowej PZK. Ćwiczenia polegały na nawiązywaniu łączności
fonicznych w paśmie 3,7 MHz
z radiostacjami krótkofalarskimi na terenie całej Polski.
Operatorzy stacji wymieniali
między sobą specjalne meldunki. Ćwiczenia miały na celu
sprawdzenie
przydatności i skuteczności
sieci krótkofalarskiej w sytuacjach zagrożenia mienia i życia ludzkiego, oraz koordynację
działań tych sieci z właściwymi referatami urzędów na terenie kraju. Ostrołęcką ekipę
reprezentowało czterech operatorów SP5KVW i pan Woj-

Operatorzy SP5KVW w czasie ćwiczeń EmCom S
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Stefan Wyjadłowski SP9EOH s.k.
Zarząd oraz Koleżanki i Koledzy Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców Oddział
Terenowy Polskiego Związku
Krótkofalowców w Krakowie
z żalem zawiadamiają, że w dniu
8 lipca 2009 r. odszedł do krainy
wiecznych dx – ów nasz Kolega
Stefan Wyjadłowski SP9EOH
Kolega Stefan Wyjadłowski
SP9EOH był członkiem Polskiego Związku Krótkofalowców od
1956 roku. Jego działalność od
samego początku związana była
z harcerzami i Harcerskim Klubem Łączności przy Szczepie 5
Krakowskiej Drużyny Harcerskiej „ Dzieci Pioruna” im. Tadeusza Kościuszki przy Zespole
Szkół Łączności w Krakowie.
W październiku 1967 roku,

kiedy klub otrzymał znak
SP9ZAA, pod kierunkiem i przy
dużej pomocy prof. Stefana
Wyjadłowskiego remontowano
sprzęt pochodzący z demobilu,
powstawały zasilacze sieciowe do
radiostacji oraz budowano anteny. Służył swoją wiedzą i umiejętnościami nie tylko na potrzeby Klubu, ale również chętnie
pomagał innym.
Kolega Stefan brał aktywny udział w zainicjowanej 1968
roku centralnej akcji programowej ZHP z zakresu wychowania
patriotyczno – obronnego pod
nazwą „ Manewry Techniczno
– Obronne ” jak i harcerskiej
akcji letniej.Przez cały czas pracy w Zespole Szkół Łączności
w Krakowie uczestniczył w tra-

dycyjnych spotkaniach popularyzujących krótkofalarstwo
wśród harcerzy i uczniów, rozpoczynających naukę w klasach
pierwszych. Tak, więc oprócz
pracy zawodowej swój czas poświęcał również dla krótkofalarstwa. Dzięki systematycznej
działalności szkoleniowej, pracy na obozach letnich i zimowych wzrastała liczba członków
PZK. Dla licznej grupy uczestniczących w nim harcerzy oraz
uczniów Zespołu Szkół Łączności była to szansa przeprowadzenia pierwszej w życiu łączności.
W latach 1968 do 1985 uczestniczył w przygotowaniu drużyn
do zawodów w radiopelengacji
amatorskiej. W 1984 roku wyjechał na zawody do Lipska jako

opiekun grupy. Od 2000 roku
był we władzach Oddziałowej
Komisji Rewizyjnej naszego Stowarzyszenia, zaś od 2004 r. jej
Przewodniczącym. Przez cały
czas wspierał działania Oddziału, zwłaszcza w pozyskiwaniu
nowych, młodych adeptów sztuki krótkofalarskiej, co w dzisiejszych czasach jest bardzo
trudne. Za swoje zaangażowanie
i działalność na rzecz organizacji
został w 2004 roku odznaczony
Odznaką Honorową Polskiego
Związku Krótkofalowców.
Cześć Jego pamięci.
Koleżanki i Koledzy MSK OT PZK
w Krakowie

Silent Keys
SP9ZW s.k. Z głebokim żalem informujemy, że w dniu 10 sierpnia 2009 r. rano zmarł po dłuższej chorobie Nasz Kolega,
kierownik radiostacji klubowej SP9KRT i szef Klubu Radiokomunikacji Amatorskiej i Telewizji Miejskiego Domu Kulturu w Piekarach Śląskich, Ginter Paweł Kupka SP9ZW. Kim był Kol. SP9ZW dla krótkofalarstwa polskiego a śląskiego w szczególności nie
trzeba przypominać tym wszystkim, którzy Go znali, a znała Go cała Polska i kraje sąsiednie, szczególnie z wielu integracyjnych
imprez krótkofalarskich, organizowanych przez Niego w poprzednich dziesięcioleciach.
W imieniu członków klubu SP9KRT
Andrzej T. Pelczar SP9ADU
SP5BAK s.k. Andrzej Żelaźnicki SP5BAK odszedł w dniu 17 lipca 2009 do krainy wiecznych DX-ów. Znakomity dx-man,
Kolega i Przyjaciel wielu z nas. Członek SP DX Clubu od 1969 roku. Wybitny konstruktor mechanik, twórca wielu konstrukcji dla
radioamatorów. Zawsze gotowy do pomocy i porad zwłaszcza w sprawach technicznych. Pogrzeb odbył się w dniu 20 lipca na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Ś.P. Andrzej odszedł od nas w wieku 64 lat. Cześć jego pamięci!
SP5ELA i SP2JMR
SP5GQI/SN5 s.k. Do krainy wiecznych DX-ów odszedl 20 lipca 2009 r o godz. 05:00 nasz Kolega SP5GQI/SN5I długoletni
krótkofalowiec, czynnie pracujący w zawodach. Członek Warszawskiego OT PZK.
Cześć jego pamięci!
Tadeusz SP5NHK/SN5E
SP6EKS s.k. Z przykrością zawiadamiam, że zmarł Roman Franc SP6EKS – były członek ekipy SN0HQ. Wspaniały Kolega
i Przyjaciel. W logach miał prawie 50000 przeprowadzonych łączności, a na koncie liczne dowody uznania w naszym hobby. Został
pochowany z najładniejszą kartą QSL w klapie marynarki. Żegnaj Przyjacielu.
Ryszard SP6XRH oraz grono kolegów z SP6 i SP3
SP7DAV s.k. W dniu 8 lipca pożegnaliśmy, znanego wielu kolegom SP Janka Krzosa SP7DAV ex SP6DAV) Urodził się w 1936
r w Rypinie. Przez wiele lat pracował jako górnik w kopalni węgla w Nowej Rudzie. Tam poznał krótkofalowców i uzyskał licencję.
Po przejściu na emeryturę przeprowadził się do Zduńskiej Woli. Był bardzo uczynny – pomagał kolegom „na zawołanie” w pracach
konstrukcyjnych a także budowlanych. Z nieodłącznym plecakiem podróżował i odwiedzał kolegów krótkofalowców w całej Polsce.
W latach siedemdziesiątych i osimdziesiątych bardzo aktywny na 80m. Od kilkunastu lat ciężko chorował. Zmarł 6 lipca 2009 r.
Cześć Jego pamięci!
Koledzy ze Zduńskiej Woli i Sieradza
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